ט' באייר ,התש"פ
 03מאי 2020
אסמכתא219644820 :
הנדון :הוראות מנהל לעניין סעיף  )5(5לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות
מוסדות חינוך)(הוראת שעה) ,התש"ף 2020-
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה) ,התש"ף ( 2020-להלן:
הצו) קובע מגבלות על פעילות מוסדות החינוך וקובע להגבלה זו מספר חריגים.
נוסח סעיף  5לצו –
"על אף האמור בצו זה ,הפעילויות המפורטות להלן מותרות בכפוף להוראות המנהל:
...
( )5פעילות השגחה על קבוצה קבועה הכוללת ילדים השוהים יחד באותו מקום מגורים או ב– 5מקומות
מגורים לכל היותר ,ובלבד שהפעילות תתקיים במקום המגורים של מבצע הפעילות כאמור או של מי
מהילדים הנכללים בקבוצה כאמור".
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם מס'  40לש'  1940ובהתאם לסעיף  5לצו להלן הוראות
והנחיות מקצועיות שמטרתן מניעת הדבקה בנגיף קורונה בפעילות המוגדרת בסעיף  )5(5לצו:
 .1מסמכים ישימים:
 .1.1צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) ,התש"ף2020-
 .1.2תדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במעונות ובמוסדות לילדים בגיל הרך
 .2הגדרות:
" .2.1פעילות השגחה"  -פעילות השגחה על קבוצה קבועה ,הכוללת ילדים השוהים יחד באותו מקום
מגורים או ב– 5מקומות מגורים לכל היותר ,ובלבד שהפעילות תתקיים במקום המגורים של מי
מהילדים הנכללים בקבוצה כאמור.
" .2.2מטפל"  -מבצע פעילות ההשגחה ,שגר באותו המקום עם אחד הילדים בקבוצת פעילות ההשגחה,
או מטפל חיצוני אחד .מבצע פעילות ההשגחה אשר גר באותו המקום עם אחד הילדים בקבוצת
פעילות ההשגחה יכול להתחלף בין בימים וכן במהלך היום עם מבצע פעילות השגחה אחר ,אשר גר
עם אחד מקבוצות הילדים.
" .2.3מטפל חיצוני" – מטפל קבוע שאינו גר באותו המקום עם אחד הילדים בקבוצה ,אך אינו מטפל
בילדים נוספים .מומלץ כי מטפל זה יהיה מתחת לגיל  67ואינו שייך לאוכלוסייה בסיכון .מטפל זה
אינו יכול להתחלף עם מטפל חיצוני אחר אך כן יכול להתחלף עם מטפל שגר באותו המקום עם
אחת מקבוצות הילדים.
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" .2.4ילד" – ילד מתוך הקבוצה הקבועה של פעילות ההשגחה.
שיטה:
 .3פעילות ההשגחה תהיה באחריות המטפל ותנוהל בכפוף לכל דין ,לרבות הוראות אלו והנחיות משרד
הבריאות.
 .4המסגרות יופעלו בהתאם למתווה הבא:
 .4.1המשתתפים במסגרת יהיו קבועים ,ויכללו ילדים השוהים יחד באותו מקום מגורים ,או ב5-
מקומות מגורים לכל היותר ,וכן מטפל אחד.
 .4.2אם מדובר במטפל חיצוני ,הוא יוכל להתחלף בין הימים.
 .4.3לכל פעילות השגחה ניתן להוסיף רק מטפל חיצוני אחד ,ומטפל כזה יוכל לטפל רק בפעילות השגחה
אחת.
 .4.4פעילות ההשגחה תבוצע באחד ממקומות המגורים של ילדי הקבוצה .או המטפל .אין להחליף מקום
באותו היום ,ניתן להחליף בין מקומות הפעילות מדי יום.
 .4.5אם יש חצר או גינה למקום המגורים ,ניתן להשתמש בה במהלך הפעילות ,ובלבד שאין בה ילדים
שאינם מאותה פעילות ההשגחה.
 .4.6ילד חולה לא יגיע למקום הפעילות עד קבלת אישור מרופא מטפל.
 .4.7ילדים עם מחלות כרוניות יוכלו להשתתף בפעילות רק לאחר קבלת אישור מרופא מטפל.
 .4.8בתחילת כל יום תבוצע מדידת חום לכלל הילדים טרם תחילת הפעילות .המדידה תתבצע באמצעות
מד חום "חיצוני" ,או באמצעות מד חום אישי של כל אחת מהמשפחות.
 .4.9ככל שיימדד חום גוף של  38מעלות ומעלה ,או במקרה שילד פיתח סימני מחלה במהלך הפעילות ,על
המטפל לבודדו משאר הילדים ככל שניתן ובמקביל להזעיק את הוריו על מנת להחזירו לביתו .הילד
יוכל לחזור לקבוצה רק לאחר קבלת אישור מרופא מטפל.
 .4.10הפעילות לא תתקיים בביתו של ילד חולה עם חום או מחלה מדבקת אחרת או אם אחד מבני
משפחתו חולה עם חום או מחלה מדבקת אחרת.מטפל לא יגיעו לפעילות ההשגחה אם יש להם
תסמינים של חום ו/או מחלה נשימתית חריפה או ככל שהם נדרשים לשהות בבידוד .במקרה של
תסמינים כאמור ,יחזור המטפל לפעילות ההשגחה רק לאחר קבלת אישור מרופא מטפל.
 .5הקפדה על כללי היגיינה אישית וסביבתית:
 .5.1בזמן הפעילות תהיה הקפדה יתרה על היגיינה אישית וסביבתית ,לרבות הנחיות בנוגע לניקיון
השירותים ,תשתיות לניקוי וחיטוי ידיים.
 .5.2נדרשת הקפדה יתרה על רחיצת ידיים של הילדים בהגעה מקום פעילות ההשגחה ובמהלך שעות
הפעילות.
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 .5.3יש להקפיד על היגיינה אישית של המטפל ,בדגש על שטיפת ידיים לפני ואחרי הכנת האוכל ,האכלה,
החתלה ושימוש בשירותים.
 .5.4מרחב הפעילות ,משטחי הפעילות בכל מרחב וחדרי השירותים והרחצה ,לרבות משטחים
המשמשים לאכילה ,משטחים המיועדים להחתלה ומרחבים המיועדים ללינה ,ינוקו ויחוטאו
בהתאם לתוספת השניה לצו.
 .5.5על הילדים להגיע עם הציוד האישי הכולל :מוצץ ,בקבוק שתייה ובגדים להחלפה .על המטפל
להקפיד כי לא תהיה העברת ציוד בין הילדים .מצעים ומגבות ניתן לספק ע"י הבית המארח ,אך יש
לוודא כי אין העברה של מצעים ומגבות בין הילדים.
 .5.6בעת הכנת המזון והגשתו לילדים ,יש להקפיד הקפדה יתרה על כללי ההיגיינה הנדרשים.
 .5.7הדחת כלים עדיפה במדיח כלים או לחלופין במים חמים וחומרי ניקוי סטנדרטיים.
 .6כללי:
 .6.1אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראת מנהל לעניין סעיף  )1(5לצו בריאות העם (נגיף קורונה
החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת השעה) ,תש"ף  2020ומהוראות מנהל לעניין סעיף 5
לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) ,התש"ף-
 2020מיום .19.3.2020
ט' באייר ה'תש"ף ( 03במאי )2020

בכבוד רב,

העתק:
מר משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור
עו"ד מיכל גולדברג ,סגנית בכירה ליועמ"ש
עו"ד טל וינר שילה ,יועמ"ש
חמל שע"ח
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